Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för BOSS 26 11 2013 i Karlskrona
Närvarande

Frånvarande

Kim Restad

Ordförande

Nils Forsman

Vice ordförande

Carl Bengtsson

Sekreterare

Fredrik Johannesson

Ekonomiansvarig

Jonathan Pedersen

Näringslivsansvarig

Alexander Vestman

Studieutvecklingsansvarig

Linda Karlsson

Studiesocialt ansvarig

Jon Widén

Ledamot

Daniel Bengtsson

Ledamot

Formalia
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötespresidium

Mötet öppnades av ordförande Kim Restad 17:15
Kim Restad valdes till mötets ordförande.
Carl Bengtsson valdes att föra mötets protokoll.
Jon Widén valdes att justera mötets protokoll.

§3
Behörigt utlyst
Beslutsmässighet

Mötet var behörigt utlyst.
Mötet var beslutsmässigt med 8 av 9 ordinarie ledamöter närvarande.

§4
Yttranderätt
Rösträtt

Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår gavs yttranderätt.
Ordinarie sektionsstyrelse hade rösträtt vid beslut.

§5
Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§6
Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 2013-11-09 följdes upp och lades till
handlingarna.

Ärenden
§7
Alumnmärke



Skiss ska läggas upp senare för godkännande.

§8
Möte med Lena




Hon vill ha ett årsmöte med BOSS inför nästkommande skolår.
Kim, Alexander, Jonathan och Fredrik ska möta henne innan jul.

§9
Historik på utvärderingar



Vi ska skaffa någon sorts databas som håller koll på
utvärderingar från tidigare kurser.
Jon, Nils och Alexander ska diskutera mer hur vi ska lösa detta.


§10
BOSS Jam






Jon ska prata med villa oskar och fråga om sovplats för BOSS
Jam.
Vi ska prata med Daniel om han har tagit reda på hur vi ska lösa
det med el och nätverk.
Fredrik ska leta mer efter sponsorer.
Vi vill ha en 15 personer minimigräns för att det ska bli lönt med
skjuts från andra skolor.
Justeras: _____
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§11
Biobiljetter



Jon ska prata med Birgitta.

§12 Slipsar



Gunnar kan beställa in slipsar i en given kvantitet för en billig summa
pengar. 100 kr/styck för 50 st och 70 kr/styck för 100 st.
Efter diskussion valde vi att beställa 100 st.





§13
Mattestugor




§14
Föreläsare

Inga besökare än så länge.
Alexander ska diskutera med BTH och andra utbildningsföreningar
om ett samarbete.
En sammanslagning med programmeringsstugan kan bli en
temporär lösning.



Förslag om punkter inför föreläsare har skickats och feedback på de
skickats tillbaka.
Jonathan och Fredrik ska prata med Lena om betalning för deras
resa och mat.
Jon ska prata med Unionen om betalning för mat för studenterna.




Jon ska prata med Birgitta om pengarna som saknas.
Kim, Alexander, Jonathan och Fredrik ska möta Lena innan jul.



Avslutning
§20
Övrigt
§21
Beslutssammanfattning
§22
Nästkommande möte
§23
Mötets avslutande

Nästkommande möte kommer att hållas 2013-12-17 klockan 17:00 på
Blekinge studentkårs kansli.
Mötet avslutades av ordförande Kim Restad klockan 19:00

_________________________

_________________________

Kim Restad, ordförande

Carl Bengtsson, sekreterare

_________________________
Jon Widén, justeringsperson

Justeras: _____
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